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การลงทุนหุนคุณคา แบบเนน P/E ต่ํา ของจอหน เนฟฟ (1)” 

 

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 
บทความชุด “ตามรอยวิถีเซียนลงทุน” ตอไปนี้ จะกลาวถึงนักลงทุนเอกของโลกอีกทานหนึ่ง ไดแก “จอหน 

เนฟฟ” (John Neff) ซึ่งเปนผูบริหารกองทุนที่มีชื่อเสียง คือ Windsor Fund ของ Van Guard ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยเขาสามารถบริหารกองทุนนี้ใหประสบความสําเร็จไดเปนอยางมากในชวงทศวรรษ 1960 – 1990  

จอหน เนฟฟ เกษียณอายุจากการทํางานในป ค.ศ. 1995 ตลอดระยะเวลา 31 ป (ป ค.ศ. 1964 – 1995)  

ที่บริหารกองทุน Windsor นี้ เขาสามารถสรางผลตอบแทนเฉล่ียไดสูงถึง 13.7% ตอป เม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทน 

เฉล่ียตอปในชวงเวลาเดียวกันของการลงทุนบนดัชนี S&P 500 ซึ่งเทากับ 10.6% ตอป 

จอหน เนฟฟ ไดรับการกลาวขวัญวา... เปนผูยึดม่ันสไตลการคนหาหุนโดยใช P/E ตํ่า (อัตราสวนราคาตลาด 

ของหุนตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทของบริษัทจดทะเบียน) เปนหลัก แตก็พิจารณาปจจัยพื้นฐานอื่นๆ ประกอบดวย 

กลาวคือ นอกจาก P/E ต่ําแลว ยังตองคัดเลือกหุนที่มีการจายเงินปนผลสมํ่าเสมอ อัตราการเติบโตของกําไรดี 
อีกทั้งกลยุทธในการซื้อขายจอหน เนฟฟ ก็มีลักษณะเปนนักลงทุนที่ชอบลงทุนสวนทางกับนักลงทุนสวนใหญ 
ในตลาด (Contrarian Investor) กลาวคือ เม่ือตลาดขึ้น เขาจะขายหุนออกมา และเม่ือตลาดลงเขาจะมองหาหุนที่ดี 

มีอนาคตที่ขายในราคาถูกๆ และซ้ือหุนนั้นเปนจํานวนมากๆ โดยเฉล่ียเขาจะถือหุนไวประมาณ 3 ป  

จากกลยุทธดังกลาว บางคนก็เรียกจอหน เนฟฟ วา... เขาเปนนักลงทุนแบบเนนคุณคาอยางสุดโตง (Hard-core 

Value Investor) ผมในฐานะผูตีความไดสรุปเนื้อหาจากหนังสือ “ลงทุนแบบจอหน เนฟฟ” (John Neff on investing, 

1999) ซึ่งเขียนโดย John Neff และ S.L.Mint แปลโดย ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ จัดพิมพโดยสํานักพิมพฟเคลลิต้ี และ 

จัดจําหนายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) สรุปสาระสําคัญบางประเด็นมาใหผูที่สนใจไดรับความรูในเร่ืองนี้ 

อยางงายๆ 
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1.  ประวัติโดยสังเขปของจอหน เนฟฟ 

จอหน เนฟฟ เกิดในป ค.ศ. 1931 เปนบุตรของจอหน เอฟ เนฟฟ และบารบารา 

บราวน บิดามารดาของจอหน เนฟฟ หยารางกันต้ังแตเขาอายุได 4 ขวบ โดยมารดาของเขา 

ไดยายมาอยูกับคุณตาคุณยายของเขา ในเมืองแกรนดแรพพิด รัฐมิชิแกน ที่ซึ่งเขาเติบโตและ

ไดรับการศึกษาจนจบเกรด 5 หลังจากน้ันในป ค.ศ.1941 มารดาไดแตงงานใหม และยายไป

อยูที่ รัฐเทกซัส จนเขาเรียนจบช้ันมัธยม จึงเดินทางกลับมาท่ีเมืองแกรนแรพพิดอีกคร้ัง 

ตามลําพังเพื่อหางานทําเปนพนักงานขายเครื่องดนตรี ตอมาบิดาของเขาชวนใหไปทํางาน 

ในบริษัทของครอบครัวช่ือ Neff Equipment ที่จําหนายอุปกรณหลอล่ืน และลาออกไปเปนพนักงานขายรถยนต 

ในระยะเวลาไมนานนัก ตอมาจอหน เนฟฟ จึงถูกเกณฑไปเปนทหารเรือ 

หลังปลดประจําการ จอหน เนฟฟ สมัครเขาเรียนที่ University of Toledo และทํางานเปนพนักงานขายรองเทา 

ในรานขายเครื่องแตงกายดวย ระหวางเรียนในมหาวิทยาลัย จอหน เนฟฟ สนใจในวิชาดานการลงทุนมาก โดยอาจารย 

ผูจุดประกายใหเขา คือ ดร.ซิดนีย รอบบินส ที่ยายมาจาก Columbia University ซึ่งเปนลูกศิษยของเบนจามิน เกรแฮม 

และเดวิด ดอดจ ปรมาจารยที่สอนดานการวิเคราะหหลักทรัพย  

จอหน เนฟฟ ไดซึมซับความรูดานการวิเคราะหหลักทรัพยจาก ดร.รอบบินส แมวาเขาจะเรียนวิชาเอกดานการ

บริหารอุตสาหกรรมก็ตาม เขาไดเรียนรูเก่ียวกับพื้นฐานการลงทุน เร่ิมรูจักกับยอดขาย กําไรจากการดําเนินงาน กระแส 

เงินสด นอกจากนี้ ยังไดเขารวมกับชมรมนักลงทุนมืออาชีพ แมวาเขาจะลงทะเบียนเรียนวิชาดานการเงินและการลงทุน

เพียง 2 วิชา แตผลการเรียนก็โดดเดนมากจนไดรับรางวัลนักเรียนดีเดนในวิชาการเงิน และเปนจุดต้ังตนนําพาเขาไปสู

เสนทางของวิชาชีพดานการลงทุนตอไป 

จอหน เนฟฟ เร่ิมตนชีวิตการทํางานเปนนักวิเคราะหหลักทรัพยของ National City Bank ในเมืองคลีฟแลนด 

หลังจากพยายามสมัครงานเปนผูคาหลักทรัพยในบริษัทหลักทรัพยหลายแหงในวอลลสตรีทแตไมมีใครตอบรับ โดยในชวง

แรกๆ เขาไดรับมอบหมายใหดูแลการวิเคราะหอุตสาหกรรม 6 ประเภท ไดแก เคมีภัณฑ เวชภัณฑ รถยนตและช้ินสวน

รถยนต ยาง ธนาคาร และบริษัทเงินทุน ซึ่งประสบการณในการวิเคราะหอุตสาหกรรมเปนประโยชนตอพื้นฐานการบริหาร

การลงทุนของเขา ในระยะเวลาตอมาจอหน เนฟฟ ไดเรียนรูวิธีการศึกษาขอมูลจากวารสาร คูมือทางเทคนิค ตลอดจน 

การเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในอุตสาหกรรม ไดพูดคุยและต้ังคําถามกับผูบริหารของบริษัท นอกจากนี้ เขายังมี

ประสบการณจากราคาหุนที่ผันผวนขึ้นลงเม่ือเทียบกับมูลคาจากปจจัยพื้นฐานที่เขาวิเคราะห และเร่ิมพบวานักลงทุน 

ไมคอยสนใจขอมูลขาวสาร แตมุงเนนรายไดและกําไรจากสวนตางของราคา จอหน เนฟฟ จึงพยายามคิดคนวิธีสรุปขอมูล

รายงานแบบสถิติ คลายกับรายงาน Value Line เพื่อใชประโยชนในการกําหนดกลยุทธการลงทุน ซึ่งถือวาเปนวิธีฝกฝน

ตนเองอยางดีเย่ียม เขาไดเรียนรูดวยวาเม่ือศึกษาบริษัทตางๆ อยางลึกซ้ึง คําถามเก่ียวกับบริษัทเหลานั้นก็ผุดขึ้นมาเอง 

ตามธรรมชาติ และการหาคําตอบจากคําถามเหลานั้นจะชวยสงสัญญาณเตือนวาหุนเหลานั้นเปนหุนที่ดีหรือไมดี  

ลดโอกาสการตกเปนเหย่ือของบางบริษัทที่เติบโตเร็วเกินไป แตขาดพื้นฐานที่แข็งแรง 
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งานในฐานะนักวิเคราะหหลักทรัพยของจอหน เนฟฟ ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก เขาไดรับการเล่ือน

ตําแหนงใหสูงขึ้นอยางรวดเร็วจอหน เนฟฟ ใชความคิดสรางสรรค คนหาวิธีนําเสนอขอมูลของบริษัท เปาหมายแบบส้ันๆ 

ประกอบดวยแผนภูมิสีบนกระดาษแผนเดียว แสดงแตเฉพาะขอมูลที่สําคัญ ทําใหเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงานอยาง

มาก  และระหวางท่ีทํางานธนาคารน้ัน เขาไดลงทะเบียนเรียนปริญญาโทภาคค่ํา สาขาการเงินการธนาคารท่ี Care 

Western Reserve University โดยใชเวลา 3 ปคร่ึง จึงจบการศึกษา 

ในป ค.ศ.1963 หลังจากทํางานที่ธนาคารมาได 8 ปจอหน เนฟฟ ก็ยายงานไปเปนผูวิเคราะหตราสารทุนของ

กองทุน Wellington Equity Fund ของบริษัท Wellington Management เนื่องจากการวิเคราะหหุนสามัญของบริษัท 

ที่นาสนใจ ไมไดรับความสนใจจากกรรมการบริหารกองทุนของธนาคารมากนัก เนื่องจากกรอบการลงทุนที่เนนการลงทุน 

ในตราสารหนี้เปนหลัก และไมคอยมีสัญชาตญาณการลงทุนในหุนสามัญ 

2.  เริ่มชีวิตการบริหารกองทุน 

ตอนที่เขาเร่ิมงานกับกองทุน Wellington Equity Fund (หรือกองทุน Windsor ซึ่งเปนช่ือในภายหลัง)  

ผลประกอบการไมดีนัก กองทุน Windsor ในตอนนั้นจัดต้ังมาแลว 6 ป ผลงานในป 1962 ลดลงจากเดิมถึง 25% นักลงทุน

เร่ิมขายกองทุนออกถึง 75 ลานดอลลาร จากมูลคากองทุน 2,000 ลานดอลลาร สงผลทางลบตอชื่อเสียงของ Wellington 

Management ซึ่งเปนบริษัทบริหารการลงทุนช้ันนําและจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยจอหน เนฟฟ ไดวิเคราะหวา... 

ความเสียหายของกองทุน Windsor ในขณะน้ันมาจากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กที่คิดวาจะเติบโตดีเปนจํานวนมาก  

โดยไมไดวิเคราะหใหดีเก่ียวกับระยะเวลาหรือความย่ังยืนในการเติบโต ผลดังกลาวนี้กระทบตอเน่ืองมายังป 1963 โดย

ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 22.8% ในขณะท่ีผลตอบแทนของ Windsor ลดลงกวา 10% บรรดาตัวแทนจําหนายก็พากัน

เรียกรองใหหาวิธีการบริหารกองทุนใหดีขึ้น ตามมาดวยผูถือหุนของ Wellington Management ฟองทีมบริหารและการ

เปล่ียนช่ือ เปนกองทุน Windsor ก็เกิดขึ้นในป 1963 นี้ 

จอหน เนฟฟ เร่ิมตนการทํางานกับกองทุน Windsor ในฐานะนักวิเคราะหหลักทรัพย เขาพบวาพอรตการลงทุน

ของ Windsor เต็มไปดวยหุนหวือหวาที่นิยมซ้ือขายกันในระยะส้ันๆ ซึ่งหุนจํานวนมากกลายเปนขยะในตลาด เชน ถา

อุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีอยูในกระแส ก็นิยมซ้ือหุนกลุมนี้ เม่ือราคาน้ํามันสดใส ก็หันมาซ้ือหุนน้ํามัน จอหน เนฟฟ  

จึงไดนําเสนอวิธี “วิเคราะหภาพรวม” ทําใหเห็นวา... 

• กองทุน Windsor ในขณะน้ัน ลงทุนในหุนอุตสาหกรรม 41 บริษัท แตมีเพียง 8 บริษัทเทานั้นที่ประสบ

ความสําเร็จ 

• คาดการณกําไรสูงเกินไป จากการประมาณการเติบโตที่มากเกินไป 

• ไมมีวิธปีองกัน หรือลดการขาดทุน จากการขายหลักทรัพยไดในราคาไมดี 

เขาไดแนะนําใหกรรมการกองทุนมีความเขมงวดในการคัดเลือกหุน และเลือกอุตสาหกรรมท่ีสามารถคาดการณ

ผลประกอบการไดในภาวะอุตสาหกรรมท่ีสามารถคาดการณได วิธีการดังกลาวทําใหการวิเคราะหมีความลึกซ้ึงขึ้น  

มีคุณภาพมากขึ้น มองหาหุนของบริษัทที่มีความย่ังยืนตามความสามารถการทํากําไร แมในยามที่เกิดภาวะผันผวนใน
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ระยะส้ัน ผลประกอบการของ Windsor ยังไมไดเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ แตมองเห็นแนวทางและสถานการณของ

กองทุนชัดเจนขึ้น ภายใน 11 เดือนตอมาจอหน เนฟฟ ก็ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูจัดการกองทุนคนแรกของ Windsor  

ที่ทํางานคนเดียว โดยเขาขอใหมีนักวิเคราะหหลักทรัพย 1 คนที่คอยสนับสนุน 

จอหน เนฟฟ เร่ิมบริหารกองทุน โดยแบงการลงทุนตามหลัก “ทําใหงายเขาไว” เปนหุน 2 กลุม คือ 

• หุนเติบโต (Growth Stocks) ซึ่งเปนหุนของบริษัทที่ม่ันคง และมีอัตราการเจริญเติบโตในระดับสูง ธุรกิจ

เหลานี้มักใหผลตอบแทนสูงกวาคาเฉล่ีย และแนวโนมผลประกอบการและเงินปนผลจะเติบโตไดยาวนาน 

• หุนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Basic Industry Stocks) ซึ่งเปนหุนของบริษัทที่มีสวนสําคัญในการเติบโต 

ระยะยาวของเศรษฐกิจประเทศ ถาเลือกลงทุนในเวลาท่ีเหมาะสม อาจไดรับผลตอบแทนที่ดี 

ในการแบงเงินลงทุนในหุนแตละกลุม เขานําเสนอวิธีการที่เรียกวา “Measured Participation” โดยวิเคราะห

ผลตอบแทน ความเส่ียง การกระจายน้ําหนัก และใชกลยุทธที่เนนการลงทุนในหุนที่มีอนาคตมากกวาหุนที่มีประวัติดี  

ดวยเทคนิคดังกลาว ผลตอบแทนปแรกที่เขาบริหาร ทําไดถึง 29% สูงกวาดัชนี S&P 500 ถึง 17% 

จนถึงป 1967 อัตราผลตอบแทนของกองทุน Windsor เทากับ 31.5% เทียบกับดัชนี S&P 500 ซึ่งทําได 23.9% 

ในขณะน้ันสินทรัพยภายใตการบริหารของเขาสูงกวา 100 ลานดอลลาร โดยลงทุนในหุนเพียง 77 ตัว จอหน เนฟฟ เร่ิมมี

บทบาทมากขึ้นเร่ือยๆ และแนวคิดของเขาในการบริหารกองทุน Windsor ก็เร่ิมเปนที่ยอมรับ เขาอยูในแวดวงการบริหาร

พอรตการลงทุนจนเกษียณอายุในป 1995 ในตอนตอๆ ไปจะไดกลาวถึงหลักปรัชญาลงทุนที่สําคัญของจอหน เนฟฟ 
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